
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 1-TS-157

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8

punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29

straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu

Nr. V-48 „Dėl Rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų

rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020

m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-TS-91 „Dėl Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos

reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Anykščių meno mokyklos nuostatų patvirtinimo“

1 punktą, n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Anykščių meno mokyklą tvarkos aprašą

(pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23

d. sprendimą Nr. 1-TS-236 „Dėl priėmimo į Anykščių muzikos ir Anykščių kūrybos ir dailės

mokyklas tvarkos aprašų patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Meras                                                                                                             Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-157

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Anykščių meno mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)

reglamentuoja vaikų ir suaugusiųjų (toliau – mokiniai) priėmimo mokytis pagal formalųjį švietimą

papildančio ugdymo (toliau – FŠPU), neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) ir neformaliojo

suaugusių švietimo (toliau – NSŠ) programas tvarką.

   2. Mokiniai už neformalųjį švietimą Anykščių meno mokykloje (toliau – Mokykla)

moka rajono savivaldybės Tarybos sprendimu nustatytą atlyginimo dydį. 

II SKYRIUS

 PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

3. Mokiniai priimami mokytis pagal šias FŠPU programas:

3.1. pradinio muzikinio (trukmė – 4 metai);

 3.2. pagrindinio  muzikinio (trukmė – 4 metai);

3.3. pradinio dailės  (trukmė – 3 metai);

3.4. pagrindinio dailės (trukmė – 4 metai).

4. Mokiniai gali rinktis šias NVŠ programas:

4.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė – 1 metai);

4.2. mėgėjų muzikinio ugdymo (trukmė – 2–3 metai);

4.3. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė – 2–3 metai);

4.4. ankstyvojo dailės ugdymo (trukmė – 1 metai);

4.5. išplėstinio dailės ugdymo (trukmė – 1 metai).

5. Suaugusieji gali rinktis šias NSŠ programas (trukmė – 1 metai):

5.1. mėgėjų muzikinio ugdymo;

 5.2. dailės ugdymo.

6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, itin gabūs mokiniai Mokytojų tarybos sprendimu

gali per vienerius mokslo metus baigti dvi klases.
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III SKYRIUS

 PRIĖMIMO TVARKA

   7. Į Mokyklą priimami:

7.1. vaikai ir jaunimas iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų), pateikę tėvų

(globėjų, rūpintojų) prašymą (1 priedas), atvykę iš kitos neformaliojo švietimo mokyklos – pažymą

apie mokymąsi FŠPU programoje;

7.2. suaugusieji, pateikę prašymą (2 priedas).

8. Informacija apie mokinių priėmimą į Mokyklą skelbiama Mokyklos interneto

svetainėje.

9. Mokykla mokinių priėmimą vykdo birželio mėnesio pirmą savaitę, į likusias laisvas

vietas pakartotinis priėmimas vykdomas rugsėjo 1–2-ą savaites. Įvertinus muzikinius ir/ar dailinius

gebėjimus, esant laisvų vietų, mokiniai gali būti priimami visus metus.

10. Mokiniai į Mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių

pageidavimus, gebėjimus, amžių bei Mokyklos finansines galimybes.

11. Mokinių gebėjimų patikrinimą vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta

komisija (toliau – Komisija) pagal šiuos vertinimo kriterijus:

11.1. muzikos skyriuje – muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis;

11.2. dailės skyriuje – piešimas, spalvinė raiška, kompozicija.

12. Mokiniai į Mokyklą priimami direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Komisijos

pateiktu protokoliniu nutarimu. Priimti mokiniai informuojami individualiai per 10 (dešimt) darbo

dienų.

13. Su priimtų į Mokyklą mokinių (iki 14 metų) tėvais (globėjais, rūpintojais)

sudaroma Mokymo sutartis. Mokymo sutartys su mokiniais nuo 14 metų sudaromos gavus raštišką

tėvų sutikimą. Mokymo sutartys su suaugusiaisiais sudaromos asmeniškai. 

14. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama Mokyklos

Mokymo sutarčių registre.

IV SKYRIUS

MOKINIŲ IŠBRAUKIMAS IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ SĄRAŠŲ

15. Mokiniai iš Mokyklos mokinių sąrašų išbraukiami Mokyklos direktoriaus įsakymu

šiais atvejais:

15.1. mokiniams baigus Mokyklą;

15.2. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), suaugusiesiems parašius prašymą dėl

mokinių išbraukimo iš Mokyklos mokinių sąrašų;
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       15.3. Mokyklos tarybai priėmus nutarimą dėl mokinio pašalinimo iš Mokyklos.

15.4. jei nemokamas mokestis už neformalųjį švietimą daugiau kaip vieną mėnesį nuo

Mokyklos nustatytos datos. Mokyklos direktorius per 10 (dešimt) darbo dienų raštu apie tai

informuoja mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus). Po raštiško pranešimo per 30

(trisdešimt) darbo dienų nesumokėjus už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, mokinys

išbraukiamas iš Mokyklos mokinių sąrašų.

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Aprašas skelbiamas Savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.      

______________________
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                                                                                                 Mokinių priėmimo į Anykščių meno 

                                                                             mokyklą tvarkos aprašo

                                                      1 priedas

________________________________________________________________________________
(Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė )

________________________________________________________________________________
                                                                      (gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________________
(tel. numeris, el. paštas)

Anykščių meno mokyklos

direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į MENO MOKYKLĄ

20____m.___________________mėn.__d.
Anykščiai

Prašau priimti mano sūnų, dukrą (globotinį/ę/rūpintinį(-ę) (pabraukti) ________________

___________________________________________________, asmens kodas _____________________
               (vardas ir  pavardė )

nuo 20_____________mokytis ______________________________________________________
                                                                              (nurodyti programą (dailės, muzikos)

_______________________________________________________________________________________

Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas, klasė_________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________

                        (parašas)

Priėmimo komisijos nutarimas _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Direktorius/ė/ ____________________________________________________________________
                                          (vardas, pavardė, parašas, data)
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______________________

                                                                                                 Mokinių priėmimo į Anykščių meno 

                                                                             mokyklą tvarkos aprašo

                                                      2 priedas

________________________________________________________________________________
(Vardas, pavardė, gimimo metai )

________________________________________________________________________________
                                                                      (gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________________
(tel. numeris, el. paštas)

Anykščių meno mokyklos

direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į MENO MOKYKLĄ

20____m.___________________mėn.__d.
Anykščiai

Prašau nuo 20___________________ mane priimti mokytis pagal

 _______________________________________________________________________________
                                                    (nurodyti programą (dailės, muzikos)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________

                        (parašas)

Priėmimo komisijos nutarimas _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Direktorius/ė/ ____________________________________________________________________
                                          (vardas, pavardė, parašas, data)

_________________________
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